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In liefdevolle herinnering aan 

Sijbrandus Hendrikus van der Meer 
Siep 

echtgenoot van 
Johanna Maria Theresia 
van der Meer-Damink 

Siep werd geboren op 4 augustus 1921 te 
Glanerbrug en voorzien van het Sacrament der 
Zieken, overleed hij op 9 juli 2007 te Enschede. 

Pa is geboren en opgegroeid in Glanerbrug en 
na de oorlog, die hij deels in Duitsland 
doorbracht, leerde hij Hannneke kennen in 
Zuid-Berghuizen. 
Op 27 juni 1953 traden ze in het huwelijk en 
gingen ze wonen in haar oudershuis aan de 
Enschedesestraat. Pa werd de trotse vader van 
drie zoons en een dochter. 
De tien kleinkinderen hadden een speciale plek 
bij hem en allemaal vonden ze het leuk 
regelmatig bij hem langs te komen. 
Ruim 42 jaar heeft hij met veel plezier gewerkt 
bij Spinnerij Tubantia. 
Zijn grote liefde was zijn land en zijn vee, welke 
hij altijd liefdevol verzorgde en waar hij gepast 
trots op was. Ook was hij erg gek met zij n 
hond. 

Naast de aktiviteiten voor de Klootschieters
vereniging ' Ons Genoegen', waarvan hij erelid 
was, was hij vroeger actief voor meerdere 
verenigingen en organisaties. 

Pa genoot van het leven en het samenzijn met 
Hanneke, de kinderen en kleink inderen. 
Elke zondag kwamen we allemaal samen bij 
Pa en Ma, waar iedereen een vaste plaats had 
en waar de problemen en de gebeurtenissen 
van de week werden besproken, onder het 
genot van een ha pje en een drankje. Dit 
samenzijn heeft voor ons allen altijd een 
bijzondere beteken is gehad. 

Langzamerhand werd het werk en het lopen 
minder, waarbij h ij berustte in het onvermij
delijke afscheid dat ging komen. Tot het laatst 
bleef hij helder van geest en werd hem verder 
lij den bespaard, waarvoor wij allen zeer 
dankbaar zijn. 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven bij de 
kortstondige ziekte en na het sterven van mijn 
man, onze vader en opa. 

Hanneke van der Meer-Damink 
Kinderen en Kleinkinderen 


